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Protokoll: Färjestadens segelsällskap, 2016-04-06 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lotta Diegmann, Lasse Eriksson, Björn Fager, Lars 
Rydeberg, Jörgen Niesel, Charles Puskaric. 

§ 1. Mötet öppnades 

Lars hälsade samtliga hjärtligt välkomna till mötet, speciellt medlemmarna Arvid Fall, Jonas 
Malmgren och Pär Sundström, som representanter för båtskjulbyggarna. 

Dagordningen godkändes. 

§ 2. Uppföljning av arrendeavtalet för uppställningsplatsen 

Styrelsen och representanter för båtskjulbyggarna gick igenom synpunkter och förslag till 
ändringar. 

Lars och Charles redogjorde för den diskussion som fördes med Mörbylånga kommun 
angående justeringar av upprättat arrendeavtal mellan FSS och Mörbylånga kommun.  

I förslag till ett tilläggsavtal justeras bl.a. följande: 

- Uppsägning av avtalet mellan FSS och Mörbylånga kommun kan ej ske under 
avtalsperioden som är 30 år. 

- Ifall Arrendatorn av något skäl inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden gentemot 
Kommunen gällande avtalet ska enskilda båthusägare äga rätt att överta 
Arrendeavtalet. I så fall ska särskilt/särskilda avtal tecknas.  

Beslut om justering i tilläggsavtal fattas av KS i Mörbylånga kommun, preliminärt 3 maj 
2016.  

Styrelsen beslutade att acceptera föreslaget tilläggsavtal mellan FSS och Mörbylånga 
kommun.  

Styrelsen beslutade också om ändringar av befintligt avtal ” Avtal mellan FSS och båtägare 
som utnyttjar uppställningsplatsen på Rökgatan i Färjestaden”. Ändringar skedde utifrån delar 
av de önskemål och synpunkter som framfördes/framförts av medlemmarna/båtskjulbyggarna.  

§ 3. Arbetsplikten 

Samling sker vid klubbstugan. Där delar vi upp medlemmarna i olika grupper för dagens 
aktiviteter.  
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§ 4 Inköp av jollar och följebåt. 

Styrelsen beslutade att ungdomsverksamheten fick göra investeringen av två optimistjollar 
och en mindre följebåt, rib med motor.  En tillkommande kostnad på 7 000 SEK accepterades 
gentemot tidigare styrelsebeslut, 2016-02-17  

§ 5. Sponsor arbete 

Jörgen redogjorde för förslag till ny skylt, samt förändringar av sponsoravtal. Försäljning till 
sponsor pågår. 

§ 6. Pub-kväll 

Johnny Billström Baltic kommer och presenterar produkter. Lotta ansvarar för förberedelser. 

§ 7. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes. 

§ 8. Rapporter 

De olika ansvariga redogjorde för pågående och kommande aktiviteter. 

§ 9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

OBS! Nästa möte 3 maj 2016 kl: 19:00 hemma hos Lars Ankarsand. 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

 

Justeras av Lars Ankarsand 


